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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 kwietnia 2004 r.

w sprawie dokumentacji zwiàzanej z przemieszczaniem
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie art. 36 ust. 7 oraz art. 54 ust. 2 usta-
wy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór formularza administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego stosowanego przy przemieszczaniu
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w pro-
cedurze zawieszenia poboru akcyzy;

2) wzór formularza uproszczonego dokumentu towa-
rzyszàcego stosowanego przy przemieszczaniu
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zap∏a-
conà akcyzà;

3) sposób obiegu kart administracyjnego dokumen-
tu towarzyszàcego i uproszczonego dokumentu
towarzyszàcego oraz terminy zwrotu poszczegól-
nych kart administracyjnego dokumentu towarzy-
szàcego, sposób potwierdzenia ich odbioru oraz
sposób post´powania w przypadku braku zwrotu
administracyjnego dokumentu towarzyszàcego;

4) przypadki, w których urzàd celny potwierdza na-
bycie wewnàtrzwspólnotowe;

5) sposób prowadzenia ewidencji administracyjnego
dokumentu towarzyszàcego;

6) sposób prowadzenia ewidencji iloÊciowej lub iloÊcio-
wo-wartoÊciowej wyrobów akcyzowych zharmoni-
zowanych przez prowadzàcego sk∏ad podatkowy.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) wysy∏ajàcy — sk∏ad podatkowy dokonujàcy wysy∏-
ki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy;

2) odbiorca:

a) w przypadku nabycia wewnàtrzwspólnotowego
— sk∏ad podatkowy oraz zarejestrowanego lub

niezarejestrowanego handlowca, którzy odbie-
rajà wyroby akcyzowe zharmonizowane w pro-
cedurze zawieszenia poboru akcyzy,

b) w przypadku obrotu na terytorium kraju wyro-
bami akcyzowymi zharmonizowanymi — sk∏ad
podatkowy lub podmiot upowa˝niony do naby-
wania wyrobów akcyzowych zwolnionych od
akcyzy ze wzgl´du na ich przeznaczenie, którzy
odbierajà wyroby akcyzowe zharmonizowane
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Rozdzia∏ 2

Administracyjny dokument towarzyszàcy

§ 3. 1. Wzór administracyjnego dokumentu towa-
rzyszàcego stosowanego przy przemieszczaniu wyro-
bów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy na podstawie art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, wraz z wy-
jaÊnieniami co do jego wype∏nienia i przeznaczenia,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych na terytorium kraju w doku-
mencie, o którym mowa w ust. 1, nie wype∏nia si´ ru-
bryk 12, 13 i 14.

3. Dopuszcza si´ stosowanie administracyjnego
dokumentu towarzyszàcego uzyskanego elektronicz-
nie przez prowadzàcego sk∏ad podatkowy. Dokument
powinien byç zgodny z wzorem, o którym mowa
w ust. 1.

4. W przypadku uzyskania administracyjnego do-
kumentu towarzyszàcego w inny sposób ni˝ elektro-
niczny, przepis § 4 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. 1. Administracyjny dokument towarzyszàcy
przed jego wype∏nieniem powinien zostaç zewiden-
cjonowany i opiecz´towany urz´dowymi piecz´ciami
przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.

2. W przypadku administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego uzyskanego elektronicznie przez
prowadzàcego sk∏ad podatkowy, dopuszczalne jest
wype∏nienie tego dokumentu przed jego zewiden-
cjonowaniem i opiecz´towaniem urz´dowymi pie-
cz´ciami przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celne-
go.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zewiden-
cjonowanie i opiecz´towanie urz´dowymi piecz´ciami
administracyjnego dokumentu towarzyszàcego przez
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w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego jest wymaga-
ne przed wys∏aniem dokumentu z wyrobami.

4. Administracyjny dokument towarzyszàcy mo˝e
byç stosowany wy∏àcznie po spe∏nieniu warunków,
o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Podmiotem uprawnionym do otrzymania i wy-
pe∏nienia administracyjnego dokumentu towarzyszà-
cego jest prowadzàcy sk∏ad podatkowy.

6. Naczelnik urz´du celnego prowadzi ewidencj´
wydanych administracyjnych dokumentów towarzy-
szàcych, która powinna zawieraç:

1) kolejny numer rejestracyjny administracyjnego
dokumentu towarzyszàcego;

2) dane podmiotu, któremu administracyjny doku-
ment towarzyszàcy zosta∏ wydany;

3) informacje o ewentualnym zniszczeniu, uszkodze-
niu lub zagini´ciu administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego.

7. B∏´dnie wype∏nione lub uszkodzone administra-
cyjne dokumenty towarzyszàce zwracane sà do w∏a-
Êciwego naczelnika urz´du celnego. Zwrot nale˝y od-
notowaç w ewidencji, o której mowa w ust. 6.

8. Zniszczenie lub zagini´cie zewidencjonowanego
administracyjnego dokumentu towarzyszàcego nale˝y
odnotowaç w prowadzonych ewidencjach, zarówno
we w∏aÊciwym urz´dzie celnym, jak i u podatnika.

§ 5. 1. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy prowadzi ewi-
dencj´ administracyjnych dokumentów towarzyszà-
cych, na podstawie których wysy∏a wyroby akcyzowe
zharmonizowane.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer administracyjnego dokumentu towarzyszà-
cego;

2) dane odbiorcy wyrobów akcyzowych zharmonizo-
wanych;

3) kod PKWiU oraz CN wyrobów i ich iloÊç;

4) Êrodek transportu, którym wys∏ano wyroby;

5) dat´ zakoƒczenia procedury zawieszenia poboru
akcyzy;

6) informacje o ewentualnym zniszczeniu, uszkodze-
niu lub zagini´ciu administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego.

3. W przypadku wysy∏ania wyrobów do podmio-
tów upowa˝nionych do nabywania wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy, pro-
wadzi si´ odr´bnà ewidencj´; przepis ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.

§ 6. 1. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy, zarejestrowa-
ny i niezarejestrowany handlowiec oraz podmioty

upowa˝nione do nabywania wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze wzgl´-
du na ich przeznaczenie, prowadzà ewidencj´ admini-
stracyjnych dokumentów towarzyszàcych, na podsta-
wie których otrzymujà wyroby akcyzowe zharmonizo-
wane.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer administracyjnego dokumentu towarzyszà-
cego;

2) dane wysy∏ajàcego wyroby akcyzowe zharmonizo-
wane;

3) kod PKWiU oraz CN wyrobów i ich iloÊç;

4) Êrodek transportu, którym dostarczono wyroby;

5) dat´ otrzymania administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego;

6) informacje o ewentualnym zniszczeniu, uszkodze-
niu lub zagini´ciu administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego.

§ 7. 1. Administracyjny dokument towarzyszàcy
sk∏ada si´ z pi´ciu kart. 

2. Przeznaczenie kart 1—4 administracyjnego do-
kumentu towarzyszàcego okreÊlone jest w notach wy-
jaÊniajàcych zamieszczonych na odwrocie karty 1
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Karta 0 jest przeznaczona dla w∏aÊciwego w sto-
sunku do wysy∏ajàcego wyroby akcyzowe zharmoni-
zowane naczelnika urz´du celnego.

§ 8. 1. W przypadku wyprowadzenia wyrobów ak-
cyzowych zharmonizowanych przez prowadzàcego
sk∏ad podatkowy w procedurze zawieszenia poboru
akcyzy:

1) karta 0 jest niezw∏ocznie, po wyprowadzeniu wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych ze sk∏adu
podatkowego, przesy∏ana faksem do w∏aÊciwego
naczelnika urz´du celnego, a nast´pnie, w termi-
nie 3 dni od dnia wyprowadzenia ze sk∏adu wyro-
bów akcyzowych zharmonizowanych, jej orygina∏
jest dostarczany w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du
celnego;

2) karty 2, 3 i 4 sà za∏àczane do przemieszczanych wy-
robów akcyzowych zharmonizowanych;

3) karta 1 jest pozostawiana w sk∏adzie podatkowym
dokonujàcym wysy∏ki i do∏àczana do prowadzonej
ewidencji, o której mowa w § 5.

2. Karty 1 i 3 administracyjnego dokumentu towa-
rzyszàcego powinny byç przechowywane przez wysy-
∏ajàcego przez okres 5 lat od koƒca roku kalendarzo-
wego, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane
zosta∏y wyprowadzone ze sk∏adu podatkowego.

§ 9. 1. W przypadku nabycia wewnàtrzwspólnoto-
wego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
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przez odbiorc´ w procedurze zawieszenia poboru ak-
cyzy:

1) karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszà-
cego jest pozostawiana u odbiorcy i do∏àczana do
prowadzonej ewidencji, o której mowa w § 6;

2) karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszà-
cego, po potwierdzeniu prawid∏owoÊci odpowied-
nich wpisów przez odbiorc´ i opiecz´towaniu pie-
cz´cià urz´dowà przez w∏aÊciwego dla odbiorcy
naczelnika urz´du celnego lub pracownika szcze-
gólnego nadzoru podatkowego, jest przesy∏ana
faksem niezw∏ocznie do wysy∏ajàcego; dodatkowo
orygina∏ karty 3 administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego jest przekazywany do wysy∏ajàcego
najpóêniej w terminie do 15 dnia miesiàca nast´-
pujàcego po miesiàcu, w którym dostarczono wy-
roby akcyzowe zharmonizowane;

3) karta 4 jest niezw∏ocznie przekazywana w∏aÊciwe-
mu dla odbiorcy naczelnikowi urz´du celnego.

2. W przypadku odbioru wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych przemieszczanych ze sk∏adu po-
datkowego na terytorium kraju w procedurze zawie-
szenia poboru akcyzy do odbiorcy na terytorium kraju:

1) do karty 2 i 4 przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje si´ od-
powiednio;

2) karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszà-
cego, po potwierdzeniu prawid∏owoÊci odpowied-
nich wpisów przez odbiorc´ i opiecz´towaniu pie-
cz´cià urz´dowà przez w∏aÊciwego dla odbiorcy
naczelnika urz´du celnego lub pracownika szcze-
gólnego nadzoru podatkowego, jest przesy∏ana
faksem niezw∏ocznie do wysy∏ajàcego; dodatkowo
orygina∏ karty 3 administracyjnego dokumentu to-
warzyszàcego jest przekazywany do wysy∏ajàcego
najpóêniej w terminie dwóch tygodni od dnia,
w którym dostarczono wyroby akcyzowe zharmo-
nizowane.

3. Odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien byç po-
twierdzony na kartach 2, 3 i 4 administracyjnego doku-
mentu towarzyszàcego przez w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego lub pracownika szczególnego nadzoru
podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczàcymi
szczególnego nadzoru podatkowego.

4. W przypadku gdy odbiorcà jest podmiot upo-
wa˝niony do nabywania wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych zwolnionych od akcyzy ze wzgl´du na
ich przeznaczenie, potwierdzenie odbioru wyrobów
dokonywane jest bezpoÊrednio przez ten podmiot na
kartach 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towa-
rzyszàcego.

5. Karta 2 administracyjnego dokumentu towarzy-
szàcego powinna byç przechowywana przez odbiorc´
przez okres 5 lat od koƒca roku kalendarzowego,
w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane zosta∏y
odebrane.

§ 10. W przypadku przemieszczania wyrobów ak-
cyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju
i nieotrzymania przez wysy∏ajàcego potwierdzonej
przez odbiorc´ karty 3 administracyjnego dokumentu
towarzyszàcego w terminie jednego miesiàca od dnia
wys∏ania tych wyrobów, wysy∏ajàcy niezw∏ocznie, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni po up∏ywie tego ter-
minu, zawiadamia w∏aÊciwego naczelnika urz´du cel-
nego.

§ 11. W przypadku dostawy wewnàtrzwspólnoto-
wej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i nie-
otrzymania przez wysy∏ajàcego potwierdzonej przez
odbiorc´ karty 3 administracyjnego dokumentu towa-
rzyszàcego w terminie dwóch miesi´cy od dnia wys∏a-
nia tych wyrobów, wysy∏ajàcy niezw∏ocznie, nie póê-
niej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni po up∏ywie tego terminu,
zawiadamia w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.

§ 12. W przypadku zagini´cia lub zniszczenia kar-
ty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszàcego,
potwierdzone karty 2 i 4 mogà byç wykorzystane jako
dowód potwierdzajàcy zakoƒczenie procedury zawie-
szenia poboru akcyzy.

§ 13. W przypadku braku potwierdzenia zakoƒcze-
nia procedury zawieszenia poboru akcyzy stosuje si´
przepisy dotyczàce procedury zawieszenia poboru ak-
cyzy i jej dokumentowania.

Rozdzia∏ 3

Uproszczony dokument towarzyszàcy

§ 14. Wzór uproszczonego dokumentu towarzyszà-
cego stosowanego w procedurze przemieszczania wy-
robów akcyzowych z zap∏aconà akcyzà na podstawie
art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podat-
ku akcyzowym, wraz z wyjaÊnieniami co do jego wy-
pe∏nienia i przeznaczenia, okreÊla za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia.

§ 15. 1. Dokumenty handlowe mogà byç wykorzy-
stane jako uproszczony dokument towarzyszàcy, je˝e-
li zawierajà te same dane jak wzór, o którym mowa
w § 14, i dane te sà opatrzone numerem odpowiada-
jàcym numerowi w∏aÊciwej rubryki w uproszczonym
dokumencie towarzyszàcym.

2. Je˝eli dokumenty handlowe stosowane sà jako
uproszczone dokumenty towarzyszàce, powinny za-
wieraç w dobrze widocznym miejscu napis: „Uprosz-
czony dokument towarzyszàcy (wyroby akcyzowe) dla
celów kontroli”.

§ 16. Uproszczonego dokumentu towarzyszàcego
nie stosuje si´ w przypadku przemieszczania na tery-
torium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowa-
nych z zap∏aconà akcyzà.

§ 17. 1. Uproszczony dokument towarzyszàcy sk∏a-
da si´ z trzech kart.

2. Przeznaczenie kart 1—3 uproszczonego doku-
mentu towarzyszàcego okreÊlone jest w notach wyja-
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Êniajàcych zamieszczonych na odwrocie karty 1 w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 18. W przypadku nabycia wewnàtrzwspólnoto-
wego, przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà lub przez osob´ fizycznà w celach handlowych,
wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzà za-
p∏aconà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, w∏a-
Êciwy dla odbiorcy wyrobów urzàd celny potwierdza
ich nabycie na karcie 3 uproszczonego dokumentu to-
warzyszàcego.

§ 19. 1. Je˝eli wyroby akcyzowe zharmonizowane,
od których akcyza zosta∏a zap∏acona na terytorium
kraju, sà wysy∏ane:

1) karta 1 uproszczonego dokumentu towarzyszàce-
go jest pozostawiana u dostawcy — podmiotu do-
konujàcego dostawy wewnàtrzwspólnotowej;

2) karty 2 i 3 sà za∏àczane do wysy∏anych wyrobów
akcyzowych.

2. Karty 1 i 3 uproszczonego dokumentu towarzy-
szàcego powinny byç przechowywane przez wysy∏ajà-
cego przez okres 5 lat od koƒca roku kalendarzowego,
w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane zosta∏y
wys∏ane.

§ 20. 1. Je˝eli wyroby akcyzowe zharmonizowane,
od których akcyza zosta∏a zap∏acona, sà odbierane:

1) karta 2 jest pozostawiana u odbiorcy;

2) karta 3, po potwierdzeniu prawid∏owoÊci odpo-
wiednich wpisów w karcie 3 i opiecz´towaniu pie-
cz´cià urz´dowà przez naczelnika w∏aÊciwego
urz´du celnego, jest przekazywana do dostawcy.

2. Karta 2 uproszczonego dokumentu towarzyszà-
cego powinna byç przechowywana przez odbiorc´
przez okres 5 lat od koƒca roku kalendarzowego,
w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane zosta∏y
otrzymane.

Rozdzia∏ 4

Sposób prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzo-
wych zharmonizowanych przez prowadzàcego sk∏ad

podatkowy

§ 21. 1. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy obowiàzany
jest prowadziç ewidencj´ wyrobów akcyzowych zhar-
monizowanych:

1) wyprodukowanych lub przetworzonych w sk∏adzie
podatkowym;

2) przyj´tych do sk∏adu podatkowego;

3) wydanych ze sk∏adu podatkowego;

4) wykorzystanych na w∏asny u˝ytek.

2. Wpisów do ewidencji dokonuje si´ bezpoÊred-
nio po zakoƒczeniu czynnoÊci podlegajàcej wpisaniu.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
prowadzona:

1) w formie ksià˝kowej;

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwa-
rzania danych.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowa-
dzona w sposób ciàg∏y i umo˝liwiajàcy identyfikacj´
przeprowadzonych operacji gospodarczych, zw∏aszcza
czynnoÊci produkcyjnych lub zwiàzanych z obrotem
wyrobami oraz stanów zapasów wyrobów.

5. Ostatniego dnia ka˝dego miesiàca podmiot pro-
wadzàcy ewidencj´ dokonuje jej zamkni´cia i mie-
si´cznego podsumowania.

6. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy udost´pnia ewi-
dencj´ na ka˝de ˝àdanie w∏aÊciwego naczelnika urz´-
du celnego.

7. Ewidencja wyrobów akcyzowych powinna byç
przechowywana przez prowadzàcego sk∏ad podatko-
wy przez okres 5 lat od koƒca roku, którego dotyczà
dokonane w niej zapisy.

§ 22. Ewidencja, o której mowa w § 21 ust. 1, za-
wiera:

1) nazwy wyrobów wed∏ug kodów CN i PKWiU;

2) iloÊci w jednostkach miary; 

3) dat´ przyj´cia wyrobów akcyzowych zharmonizo-
wanych do sk∏adu podatkowego;

4) dane identyfikacyjne dostawcy; 

5) dane identyfikacyjne osoby sk∏adajàcej zg∏oszenie
celne w przypadku importowanych wyrobów ak-
cyzowych obj´tych procedurà zawieszenia poboru
akcyzy;

6) dat´ produkcji lub przetworzenia wyrobów akcy-
zowych zharmonizowanych;

7) dok∏adne okreÊlenie miejsca w sk∏adzie, w którym
wyroby si´ znajdujà, i informacje o ich przemiesz-
czaniu wewnàtrz sk∏adu;

8) dane, które sà wymienione w administracyjnym
dokumencie towarzyszàcym;

9) wartoÊç podatku akcyzowego naliczonego;

10) dat´ z∏o˝enia deklaracji podatkowej;

11) dat´ wydania wyrobów oraz dane identyfikacyjne
odbiorcy.

§ 23. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w for-
mie ksià˝kowej, przed rozpocz´ciem jej wype∏niania,
karty ewidencji powinny byç przeszyte, a strony ponu-
merowane i opatrzone piecz´cià prowadzàcego sk∏ad
podatkowy. W∏aÊciwy naczelnik urz´du celnego opa-
truje przeszycie plombà, a na ostatniej stronie ewiden-
cji wpisuje liczb´ jej stron.
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2. Wpisów do ewidencji nale˝y dokonywaç w spo-
sób trwa∏y i wyraêny. Zmian i poprawek w ewidencji
dokonuje si´ w taki sposób, aby przekreÊlony tekst
pierwotny pozosta∏ czytelny, a ka˝dà zmian´ lub po-
prawk´ nale˝y potwierdziç podpisem osoby dokonujà-
cej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wpro-
wadzenia, oraz w razie potrzeby nale˝y je opisaç w ru-
bryce „uwagi”.

§ 24. 1. Ewidencja prowadzona z zastosowaniem
technik elektronicznego przetwarzania danych powin-
na zostaç zatwierdzona przez w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego.

2. Naczelnik urz´du celnego zatwierdza ewidencj´,
o której mowa w ust. 1, je˝eli:

1) prowadzàcy sk∏ad podatkowy posiada szczegó∏o-
wà pisemnà instrukcj´ obs∏ugi programu kompu-
terowego wykorzystywanego do prowadzenia
ewidencji;

2) stosowany program komputerowy zapewnia wglàd
w treÊç dokonywanych zapisów i przechowywanie
danych w sposób chroniàcy je przed zatarciem lub
zniekszta∏ceniem, uniemo˝liwia usuwanie dokona-
nych zapisów i pozwala na drukowanie zapisów
w porzàdku chronologicznym.

3. Prowadzàcy sk∏ad podatkowy, który prowadzi
ewidencj´ z zastosowaniem technik elektronicznego
przetwarzania danych, jest obowiàzany do przecho-
wywania kopii ewidencji zapisanej na noÊnikach infor-
macji lub w formie wydruku.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 744)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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